Apresentação

O CTG LALAU MIRANDA de Passo Fundo (RS), no ano em que completa 70 anos da sua fundação e sempre buscando o resgate e a
valorização do Folclore e do Tradicionalismo Gaúcho retoma, após 2 anos de impedimento decretado pela Pandemia Covid-19, a 9ª
EDIÇÃO da RECULUTA FARROUPILHA, um dos maiores eventos culturais do Rio Grande do Sul, Rodeio Artístico que reúne em
Passo Fundo as principais entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul e de outros estados Brasileiros. RECULUTA, no linguajar
campeiro do gaúcho, tem o significado de ENCONTRO, BUSCA, REUNIÃO, RECUPERAÇÃO. E é este o princípio primordial da nossa
Reculuta: reunir os amigos através da Arte Gaúcha!
Nas 8 edições anteriores, foram aproximadamente 600 grupos que se apresentaram no palco do Lalau. Para 2022, é prevista uma
premiação de mais de R$ 20.000,00 em dinheiro. Assim, a Reculuta consolida-se como um dos maiores e mais importantes rodeios
artísticos do estado. Na 9ª edição da Reculuta Farroupilha passarão pelo galpão do CTG Lalau Miranda cerca de 1.400 artistas,
dançarinos e músicos, que trazem sua arte para um público estimado em mais de cinco mil pessoas durante os dois dias de evento,
contando com uma estrutura diferenciada com praça de alimentação, arquibancadas, iluminação e sonorização e, obviamente, atento a
todos os protocolos sanitários impostos pela pandemia que ainda são necessários para a saúde e segurança de todos. O acesso ao
CTG durante o evento é GRATUITO.
No palco, receberemos os Grupos de Danças PRÉ-MIRIM, MIRIM, JUVENIL, ADULTO, VETERANO e XIRU. Nos últimos anos, o
Canal do YouTube da Reculuta atingiu quase MEIO MILHÃO de visualizações dos vídeos de transmissões ao vivo das apresentações
e conteúdos ligados à Reculuta Farroupilha do CTG Lalau Miranda. Cabe ressaltar que a Reculuta Farroupilha conta com o apoio
institucional da 7ª Região Tradicionalista do MTG e da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, fazendo parte do calendário oficial de
eventos do Município através da Lei Municipal 5096/2014.
Apesar da impossibilidade de realizar a Reculuta Farroupilha pelas restrições impostas pela Pandemia, o CTG LALAU MIRANDA
enfrentou esse período de dificuldades juntamente com seus voluntários e foi “O PALCO DA VIDA E DA ESPERANÇA” na cidade de
Passo Fundo, colocando sua estrutura à disposição da comunidade e tornando-se o principal ponto de vacinação em massa, dando
índices que levaram o município a ser destaque entre os que mais vacinaram no RS. Neste cenário de esperança e saudosismo pelas
atividades artísticas e culturais, o CTG optou por trazer ao público, além das lives do Grupo Musical e de Aniversário da Entidade, uma
Edição Especial chamada de “Reculuta Virtual 2021”, com a transmissão de apresentações dos artistas individuais de Entidades
Tradicionalistas espalhadas por todo o Brasil, nas modalidades de Declamação, Intérprete Vocal, Gaitas, Violão, Dança de Salão e
Danças Tradicionais de Pares.
Infelizmente, ainda passamos por um período que merece toda nossa atenção e cuidados com a saúde e o controle da Pandemia, mas
nosso desejo é retomar os grandes eventos, dos quais estamos saudosos. Com muita esperança por dias melhores, a cidade de
Passo Fundo e o CTG LALAU MIRANDA preparam um Rodeio Artístico que pretende transmitir toda nossa saudade, carinho,
hospitalidade e devoção ao Folclore do Rio Grande do Sul e ao Tradicionalismo Gaúcho!!!
VEM PRA RECULUTA FARROPILHA, NO CTG LALAU MIRANDA!!!
PASSO FUNDO TE ESPERA!!!

Objetivos
I – Promover o intercâmbio cultural, além de uma retomada de consciência dos valores
morais do gaúcho entre os participantes das diversas regiões culturais Rio-Grandenses;
II – Projetar a cultura popular e tradicional do Rio Grande do Sul em nível regional e
estadual, abrindo perspectivas de amplitude para além das nossas fronteiras;
III – Promover a harmonia, a integração e o respeito, evitando-se a projeção da vaidade e
o personalismo entre os participantes;
IV – Valorizar o artista amador do Rio Grande do Sul, evitando atitudes pessoais ou
coletivas que deslustrem os princípios de formação moral do povo gaúcho;
V – Difundir e exaltar a arte e a cultura gaúcha através da música e da dança.

A 9ª Edição da RECULUTA FARROUPILHA tem o apoio institucional da Prefeitura de
Passo Fundo e da 7ª Região Tradicionalista do MTG.

Layout YouTube

Visualizações e Inscritos

Premiação
Pré-Mirim

Mirim

Juvenil

1º Lugar – R$ 800,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 500,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 300,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 200,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 100,00 + Troféu

1º Lugar – R$ 1.000,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 600,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 400,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 300,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 200,00 + Troféu

1º Lugar – R$ 1.800,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 1.000,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 700,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 500,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 300,00 + Troféu

Veterano

Xiru

Adulto

1º Lugar – R$ 800,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 500,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 300,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 200,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 100,00 + Troféu

1º Lugar – R$ 800,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 500,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 300,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 200,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 100,00 + Troféu

1º Lugar – R$ 4.000,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 2.000,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 1.000,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 600,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 400,00 + Troféu

Para as categorias Pré-Mirim, Mirim, Juvenil e Adulto, conforme já instituído
nos anos anteriores, serão entregues os tradicionais “Troféus Rotativos”.

Programação
Sábado – 30 de Abril
10 horas - Danças Tradicionais – Pré-Mirim / Mirim
(Apresentação por Entidades)
Danças Tradicionais – Veterano / Xiru
(Apresentação por Entidades)
Entrega da Premiação

Domingo – 01 de Maio
8 horas -

Danças Tradicionais – Juvenil
Danças Tradicionais – Adulto
Entrega da Premiação

Informações Adicionais
- Limitaremos as vagas para 30 grupos no sábado e 40 no domingo;
- É obrigatória a apresentação com MÚSICA AO VIVO (não será admitido a reprodução de gravações);
- A equipe de cozinha do CTG servirá refeições com desconto para reservas de Grupos (acima de 20);
- O acesso ao evento é gratuita para todas as pessoas, concorrentes ou espectadores. Porém, o
estacionamento de veículos no pátio do CTG será cobrado;
- Conforme o Regulamento da Reculuta Farroupilha, os três primeiros classificados de cada categoria
no ano anterior (no caso a 8ª Edição, 2019) têm sua vaga garantida, bastando confirmar o interesse
em participar da Edição 2022. Ainda, o grupo campeão da edição anterior tem o direito de ser o último
a fazer sua apresentação, caso assim desejar. Estas condições não se aplicam às categorias Veterano
e Xiru, que foram incluídas para todo o estado neste ano de 2022.
- Informações: (54) 3313-1436 ou (54) 98

